
ADVIES AAN DE ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD OM DE VOLGENDE PUNTEN AANDACHT TE GEVEN

Financieel

Begroting 

Beheer bankliquiditeit

Beheer en afhandeling inkomende en uitgaande facturen

Totale boekhouding en fiscaliteiten

Aanvraag subsidies

Organisatorisch

Eenvoudig draaiboek voor deze en volgende edities

Verzekering via aanmelding bij bond

Aanvraag vergunning

Vereisten verlening vergunning

Telefoonlijst bereikbare personen/organisatoren en medische dienst op jurywagen

Portofoons 

Wedstrijdprogrammaboekje

Rondemiss

Huldigingsceremonie

Huldigingsbloemen voor 8 categorieen 8 x 3  (jeugd hoeft niet, mag wel dan 3 keer 3 extra)

Inzet vrijwilligers

Drinken - eten jury en vrijwilligers

Herkenbaarheid vrijwilligers

Jurybenadering - contactpersoon

Parcours en inrichting

Parcoursverantwoordelijke aanwijzen

Parcours uitzetten en afbakenen (aangepast parkoers voor jeugd 1 en 2)

Parcours omzettingen plannen en bemensen

Eventuele onveilige obstakels op parcours verwijderen of beschermen

Instellen parkeerverboden openbare weg

Indien nodig, afzetten openbare weg

Dranghekken 

Verkeersregelaars

Bewegwijzering parkeerplaats 

Bewegwijzering renners kleedlokalen

Bewegwijzering en inrichting inschrijflocatie - permanence

Bewegwijzering medische zorg

Plek jurywagen

Stroom jurywagen

Ruimte voor inschrijving

Tafel 50x200 en 3 stoelen in inschrijfruimte

Voldoende licht en stroom voor inschrijving

Plaats waar uitslagen opgehangen kunnen worden

Mobiele toiletten

Podium

Versnaperingen publiek

Watervoorziening voor drank etc.



Stroom kabels - verlengkabels

Aggregaat minimaal 6kVa

Opzetten en intekenen startvakken

Start - finishdoeken

Gereed maken eventuele kleedruimtes

Schoonmaakpunt fietsen

Terrein schoon opleveren

Medisch

Medische begeleiding - ondersteuning volgens voorschriften vergunning

Plek medische begeleiding

Warmtedekens, Brancard, AED

Noodscenario ongelukken vaststellen met aanrijroute

Public Relations

Logo Limburg Cycling op de site plaatsen

Logo Limburg Cycling op briefpapier en folders

Spandoeken plaatsen

Websitebeheer 

Media

Social media

Aanleveren/drukken/fabriceren branding (sponsordoeken, etc.) 

Flyer + poster ontwerp en verspreiden

Branding ophangen 

Persbericht verzenden

Sponsorbenadering en uitingen

Actief acquireren op bijvoorbeeld scholen, bij bedrijven, bij zorgverzekeraars, etc.

Eventuele markt voor fietsgerelateerde artikelen

DE STICHTING DRAAGT ZORG VOOR

Logo Limburg Cycling en sponsoren op de site

Logo Limburg Cycling en sponsoren op briefpapier en folders

Logo Limburg Cycling en sponsoren op huldigingspodiumdoek

Transport spandoeken

Tijdregistratiesysteem aanleveren en installeren

Inschrijfmodule aanleveren en installeren

Stroomlijnen inschrijfgeld

Jurywagen

Aanleveren geluidsmodule

Microfonist

Communicatie en registratie uitslag

Communicatie en registratie klassement

Bel laatste ronde

Startsignaal

Startnummers

Distributie startnummers

Muziek



Aansluiten geluid - muziek

Verwerken en communiceren (online) inschrijvingen

Trofeeën wedstrijden jeugd

Betaling jury

Deelnemerslijsten wedstrijd afdrukken

Deelnemerslijsten ophangen

Bevestigingsmateriaal rugnummers

Finishmat

Flyer + poster ontwerp en verspreiden


